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Abstract

Streszczenie

Introduction. Morphological correlations of bone
structures of the facial skeleton and the cervical spine
with the upper respiratory tract (URT) have been the
topic of scientific studies carried out for some years
now. Correlations between URT morphology and the
age of the evaluated patients have been proven by
numerous studies. The literature shows that URT is
characterized by the occurrence of sexual dimorphism
in the evaluated individuals, along different age
groups. URT dimensions are also differentiated
depending on which of the three skeletal classes
a patient belongs to. Aim of the study. To design
multidimensional models, taking into account the
evaluated individuals’ age, sex and skeletal class
to describe morphological relations between the
oropharynx and laryngopharynx and the upper face
and the carotid vertebrae. Material and Methods. The
study comprised 229 persons and was a retrospective
one. The inclusion criteria were availability of lateral

Wstęp. Morfologiczne korelacje struktur kostnych
twarzoczaszki i szyjnego odcinka kręgosłupa z górnymi
drogami oddechowymi (GDO) od lat stanowią temat
badań naukowych. Istnienie korelacji między morfologią
GDO a wiekiem osób badanych potwierdzają liczne
badania. W piśmiennictwie wykazano, iż morfometria
GDO charakteryzuje się występowaniem dymorfizmu
płciowego u badanych w różnych przedziałach wieku.
Wymiary GDO różnicują się również w zależności
od przynależność osób badanych do jednej z trzech
klas szkieletowych. Cel. Celem pracy było stworzenie
modeli wielowymiarowych, które uwzględniając wiek,
płeć i klasę szkieletową osób badanych opisywałyby
morfologiczne zależności między ustną a krtaniową
częścią gardła oraz górnym piętrem twarzy a szyjnym
odcinkiem kręgosłupa. Materiał i metody. Do badania
zakwalifikowano 229 osób. Badanie miało charakter
retrospektywny. Do kryteriów włączających należała
obecność zdjęć kefalometrycznych bocznych (LCR)
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cephalometric radiographs (LCR) and information of
chronological age and gender of a patient. Excluded
from the study were individuals with the history of
orthodontic treatment, surgical procedures within head
and neck and patients with chilognathopalatoschisis.
Results. The statistical analysis performed pointed to
significant relations between the given dependent and
independent variables. Conclusions. In patients who
underwent orthognathic maxillary surgery, designing
management to preserve the position of maxilla and the
incisors should be considered. Also in males with the
skeletal Class III the treatment plan could introduce
the preservation procedures. Management of skeletal
Class II and III should take into consideration the nonextraction management of the maxillary dentition. In
males showing high maxillary teeth crowding index,
treatment should not alter the upper facial height,
comprising also a relevant stable preservation therapy.

oraz informacja o wieku chronologicznym i płci
pacjenta. Z badania wykluczono osoby po przebytym
leczeniu ortodontycznym, przebytych operacjach
chirurgicznych w obrębie głowy i szyi oraz osoby
z rozszczepem wargi i podniebienia. Wyniki. Na
podstawie wyników przeprowadzonej analizy
statystycznej widoczne jest występowanie istotnych
statystycznie zależności pomiędzy określonymi
zmiennymi zależnymi a niezależnymi. Wnioski.
U osób poddawanych operacji ortognatycznej na
szczęce należałoby rozważyć możliwość zaplanowania
leczenia utrzymującego pozycję szczęki oraz siekaczy.
Również u mężczyzn z III klasą szkieletową w planie
leczenia należałoby rozważyć wprowadzenie leczenia
utrzymującego. Planując leczenie osób z II i III klasą
szkieletową należałoby rozważyć nieekstrakcyjną
terapię w uzębieniu szczęki. U mężczyzn z wysokim
wskaźnikiem stłoczenia w uzębieniu szczęki, należałoby
zaplanować leczenie w sposób niezmieniający
wysokości górnego piętra twarzy oraz uwzględniający
odpowiednie stabilne leczenie utrzymujące.

Introduction

Wstęp

Morphological correlations of craniofacial
and cervical spine bone structures with the
upper respiratory tract (URT) have been the
focus of scientific studies for many years now.
The literature points to some studies illustrating
relations between the URT dimensions and
morphology of the craniofacial hard tissues,1-3
as well as investigations showing changes in
URT dimensions resulting from orthodontic
procedures.4,5
The correlation between URT morphology
and age of the evaluated individuals has been
confirmed by numerous studies.6-8 They pointed to
statistically significant relations between the age
of evaluated individuals and the length of the soft
palate or the length of the larynx.9 Also increased
width of the upper larynx at the level of the soft
palate and increased depth of the larynx have
been significantly correlated with age.10,11 Age
correlations are observed also in the values of such
variables as the maximum laryngeal surface area,
approximate surface area, and the larynx volume,
which decrease along with age in individuals in
the reclining position.8
The literature indicated that the URT
morphometry is characterized by sexual
dimorphism in the evaluated individuals, across
http://www.jstoma.com

Morfologiczne korelacje struktur kostnych twarzoczaszki i szyjnego odcinka kręgosłupa z górnymi drogami oddechowymi (GDO) od lat stanowią temat badań naukowych. W piśmiennictwie
odnaleźć możemy badania pokazujące istnienie
zależności pomiędzy wymiarami GDO a morfologią tkanek twardych twarzoczaszki1-3 oraz badania pokazujące zmiany zachodzące w wymiarach
GDO pod wpływem leczenia ortodontycznego.4,5
Istnienie korelacji między morfologią GDO
a wiekiem osób badanych potwierdzają liczne
badania.6-8 Pokazują one istnienie istotnych statystycznie zależności pomiędzy wiekiem osób badanych a długością podniebienia miękkiego czy
długością gardła.9 Również wzrost szerokości
w górnej części gardła na poziomie podniebienia
miękkiego oraz wzrost głębokości gardła są istotnie skorelowane z wiekiem.10,11 Korelacje z wiekiem wykazują również wartości takich zmiennych, jak maksymalna powierzchnia gardła, średnia powierzchnia gardła oraz objętość gardła, które maleją wraz z jego wzrostem u osób w pozycji
leżącej.8
W piśmiennictwie wykazano, iż morfometria
GDO charakteryzuje się występowaniem dymorfizmu płciowego u badanych w różnych przedziałach wieku.1,6-8,10,12-16 Mężczyźni wykazują
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different age groups.1,6-8,10,12-16 Compared to
females, males show higher values of the larynx
length, surface area and volume, and higher values
of the soft palate surface area.17 Women, on the
other hand, show higher values of the larynx width
at the mandibular level.11 Differences depending
on gender are also observed in some selected
variables of the facial skeleton.18-21
The URT dimensions are also differentiated
depending on one out of three skeletal classes
that an evaluated individual belongs to.22,15,16
This has been confirmed by studies indicating
significant correlation between the ANB angle and
the surface area of the oropharynx.23 The literature
also showed that individuals with skeletal Class III
and I had greater dimensions of the oropharynx
and the laryngopharynx as well as palatopharynx,
as compared with individuals with skeletal Class
II.24,25 Such relations were confirmed by another
study.22 Only the values of the laryngopharyngeal
dimensions did not differ significantly among the
given skeletal classes.22
Simultaneous diagnosis of the craniofacial and
URT morphometry has been possible thanks to
lateral cephalometric radiography (LCR). The
literature quotes some studies showing that linear
and some selected angular measurements do not
differ significantly from two-dimensional images
obtained with the use of cone beam computed
tomography (CBCT).26 Other advantages
supporting the use of LCR in routine orthodontic
diagnostics are the repeatability of results,27,28
as well as low X-ray dose.29-31 Those are in
accordance with the guidelines presented by
SEDENTEXCT (Safety and Efficacy of a New
and Emerging Dental X-ray Sodality).32 It
has been suggested to restrict the use of 3-D
images to circumstances in which the data
obtained could potentially enhance effects of
orthodontic treatment.31,33 This opinion has
been supported by the American Association of
Orthodontists, American Academy of Oral and
Maxillofacial Radiology34 and Swiss Association
of Dentomaxillofacial Radiology.35
The evidence proving the correlation between
the upper respiratory tract and the craniofacial bone
structures may contribute to orthodontic treatment,
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w porównaniu do kobiet większe wartości długości gardła, powierzchni i jego objętości oraz
większą wartość powierzchni podniebienia miękkiego.17 Kobiety, natomiast mają większe wartości
szerokości gardła na poziomie żuchwy.11 Różnice
płciowe są także widoczne w wybranych wartościach zmiennych twarzoczaszki.18-21
Wymiary GDO różnicują się również w zależności od przynależność osób badanych do jednej
z trzech klas szkieletowych.22,15,16 Potwierdzają
to badania, wykazujące istnienie istotnych korelacji wartości kąta ANB z powierzchnią części ustnej gardła.23 W piśmiennictwie wykazano także,
że osoby odpowiednio z III i I klasą szkieletową
mają większe wartości wymiarów części ustnej
i krtaniowej gardła oraz palatopharynx w odniesieniu do osób z II klasą szkieletową.24,25 W innym badaniu potwierdzono powyższe zależności.22 Jedynie wartości wymiarów krtaniowej części gardła nie różniły się istotnie pomiędzy określonymi klasami szkieletowymi.22
Jednoczesne diagnozowanie morfometrii twarzoczaszki oraz GDO możliwe jest między innymi dzięki stosowaniu zdjęć cefalometrycznych
bocznych (LCR). W piśmiennictwie istnieją badania wskazujące, iż pomiary liniowe oraz określone pomiary kątowe nie wykazują istotnych
różnic w porównaniu z obrazami dwuwymiarowymi uzyskanymi z cone beam computed tomography (CBCT).26 Dodatkowym argumentem
za powszechnym stosowaniem LCR w rutynowej diagnostyce ortodontycznej jest ich powtarzalność27,28 oraz niska dawka promieniowania
rentgenowskiego.29-31 Jest to w zgodzie z wytycznymi stworzonymi przez SEDENTEXCT
(Safety and Efficacy of a New and Emerging
Dental X-ray Sodality).32 Sugerowane jest, aby
stosowanie obrazów trójwymiarowych było zarezerwowane do sytuacji, w których uzyskane dzięki
nim dane zwiększą efekty leczenia ortodontycznego.31,33 Z założeniami tymi zgadzają się takie towarzystwa jak Amerykańskie Towarzystwo
Ortodontyczne, American Academy of Oral and
Maxillofacial Radiology34 czy Swiss Association
of Dentomaxillofacial Radiology.35
Wykazanie korelacji górnych dróg oddechowych i kostnych struktur twarzoczaszki może
http://www.jstoma.com
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Table 1. Characteristics of the test group
Gender

Number of individuals

Male

Female

99

130

Skeletal Class

Number of individuals
within each skeletal
class

Chronological age
(years)

Skeletal age

I

33

9 ± 8.3

3.3 ± 1.6

II

31

13.5 ± 7.3

4 ± 1.4

III

35

14.9 ± 11.2

3.5 ± 1.6

I

64

13.8 ± 7.2

3.8 ± 1.6

II

48

17.6 ± 9.1

4.4 ± 1.7

III

18

15.6 ± 7.6

4.3 ± 1.4

orthognathic surgery as well as management of
obtrusive sleep apnea (OSA) or therapies for
stertorous patients.

Aim of the study

The aim of the study was to design
multidimensional models taking into account age,
sex and skeletal class of the evaluated individuals
to describe morphological relations between the
oropharynx and laryngopharynx, the upper face
and the cervical spine.

Material and Methods

There were 229 orthodontic patients treated at
the Zbigniew Paluch Dental Clinic in Racibórz
who qualified for the study. The study was a
retrospective one and was approved by the
Bioethics Committee, Medical University of
Silesia. The inclusion criteria were the availability
of LCR and data concerning chronological age and
patient’s gender. Excluded from the study were
individuals with history of orthodontic treatment,
surgical procedures within head and neck area
and patients with chilognathopalatoschisis. Based
on McNamara’s classification of skeletal defects
(McNamara 1984), the patients were divided into
three groups. The characteristics of the test group
are presented in Table 1.
Linear cephalometric measurements of the
oropharynx and the laryngopharynx, as well as
linear and angular measurements of the upper
face and the cervical spine, were taken on the
http://www.jstoma.com

mieć zastosowanie zarówno w leczeniu ortodontycznym, chirurgii ortognatycznej, jak również
w terapii osób z obturacyjnym bezdechem sennym
(OBS) lub chrapiących.

Cel pracy

Celem pracy było stworzenie modeli wielowymiarowych, które uwzględniając wiek, płeć i klasę
szkieletową osób badanych opisywałyby morfologiczne zależności między ustną a krtaniową częścią gardła oraz górnym piętrem twarzy a szyjnym
odcinkiem kręgosłupa.

Materiał i metody

Spośród pacjentów leczonych ortodontycznie w   NZOZ Dentystyka Zbigniew Paluch
w Raciborzu do badania zakwalifikowano 229
osób. Badanie miało charakter retrospektywny
i zostało zatwierdzone przez Komisję Bioetyczną
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Do kryteriów włączających należała obecność LCR oraz
informacja o wieku chronologicznym i płci pacjenta. Z badania wykluczono osoby po przebytym
leczeniu ortodontycznym, przebytych operacjach
chirurgicznych w obrębie głowy i szyi oraz osoby
z rozszczepem wargi i podniebienia. Pacjenci na
podstawie klasyfikacji wad szkieletowych według
metody McNamara (McNamara 1984) zostali podzieleni na 3 grupy. Charakterystykę grupy badanej przedstawiono w tabeli 1.
Pomiarów cefalometrycznych liniowych ustnej
i krtaniowej części gardła oraz pomiarów linio-
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Fig. 1. Cephalometric points used in the study.
Punkty cefalometryczne użyte w badaniu.

basis of calibrated LCR radiographs with the use
of DesignCAD software associated with the OrtoZPaluch, Racibórz, Poland. The diagnostic LCR
images were taken, following a uniform procedure
prior to orthodontic treatment, with the use of
Digital X-ray Imaging System, Vatech Dental
Manufacturing Ltd., Korea. The cephalometric
points used for the study are illustrated in Fig. 1.
Normality of distribution of continuous
variables was evaluated by Shapiro-Wilk test.
The independent variables assumed for statistical
analysis were the linear and angular parameters of
the facial skeleton: A-N-B, S-N-A, Ar-S-N, NSLNL, IncS-A, a.p.max-PNS, S-Ar and the angular
dimension of the cervical spine: OPTS (angle
between the straight line defined as CV2ip-CV2sp
and S-N line). The dependent variables were the
linear parameters of the pharynx: McNamaraMcNamara1 (McN-McN1), the lowest linear
distance from the posterior contour of the soft palate
to the posterior laryngeal wall, middle pharyngeal
wall (MPW), linear distance between U and TP
points; TP – structural point of the intersection of
the posterior laryngeal wall and a line parallel to
Po-Or plane passing through U point in the medial
plane; U-PNS – linear distance between U and PNS

486

wych i kątowych górnego piętra twarzy i szyjnego odcinka kręgosłupa dokonano na podstawie
skalibrowanych zdjęć LCR za pomocą programu DesignCAD w połączeniu z Orto-ZPaluch,
Racibórz, Polska. Zdjęcia diagnostyczne LCR
były wykonywane w sposób ujednolicony, przed
leczeniem ortodontycznym, za pomocą aparatu
Digital X-ray Imaging System, Vatech Dental
Manufacturing Ltd, Korea. Punkty cefalometryczne wykorzystane w badaniu przedstawiono na rycinie 1.
Do oceny normalności rozkładu zmiennych
ciągłych wykorzystano test Shapiro-Wilka. Jako
zmienne niezależne, w analizie statystycznej, wykorzystywano parametry liniowe i kątowe twarzoczaszki: A-N-B, S-N-A, Ar-S-N, NSL-NL,
IncS-A, a.p.max-PNS, S-Ar oraz wymiar kątowy
kręgosłupa szyjnego: OPTS (kąt zawarty między
prostą CV2ip-CV2sp a prostą S-N). Jako zmienne zależne wykorzystano natomiast parametry
liniowe gardła: McNamara-McNamara1 (McNMcN1), najmniejsza liniowa odległość mierzona
od tylnego zarysu podniebienia miękkiego do tylnej ściany gardła, MPW – Middle pharyngeal wall,
liniowa odległość pomiędzy punktami U i TP; TP
– punkt konstrukcyjny przecięcia tylnej ściany
gardła z prostą równoległą do płaszczyzny Po-Or
przechodzącą przez punkt U w płaszczyźnie pośrodkowej, U-PNS – liniowa odległość od punktu
U do punktu PNS, długość podniebienia miękkiego, LPW – Lower pharyngeal wall, liniowa odległość od punktu Eb do punktu LPW (krtaniowa
przestrzeń gardła); LPW – punkt przecięcia tylnej
ściany gardła z prostą równoległą do prostej PoOr, przechodzącą przez punkt Eb w płaszczyźnie
pośrodkowej, VAL – Vertical airway length pionowa długość gardła, mierzona od punktu PNS
do punktu Eb. Wzajemne zależności pomiędzy
zmiennymi niezależnymi a zależnymi analizowano wykorzystując wartości współczynnika korelacji rang Spearmana (R). Zmienne niezależne
testowano w modelach wstecznej regresji krokowej. Obliczano współczynniki regresji (B*) i parametry kierunkowe równania regresji (B) wraz
z ich błędami standardowymi, błędem standardowym estymacji oraz współczynnikiem determinacji (R2). Parametry wykorzystano do stworzenia
http://www.jstoma.com
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Table 2. Statistically significant relations between dependent and independent variables
Dependent variables
(laryngeal)

Gender

Skeletal Class

Independent variables

R2

Male

I

Chronological age, NSL-NL

60%

Female

III

Ar-S-N, a.p.max-PNS

68%

MPW

Female

III

IncS-A

62%

U-PNS

Female

III

S-N-A (additionally included Ar-S-N)

95%

Male

I

Skeletal age, OPTS

70%

Male

III

A-N-B, S-Ar, OPTS

67%

Female

III

S-N-A

92%

Male

I

Skeletal age

76%

Male

II

Chronological age

78%

McN-McN1

LPW

VAL

points, length of the soft palate, lower pharyngeal
wall (LPW); linear distance between Eb point and
LPW point (laryngopharyngeal space); LPW –
intersection point of the posterior laryngeal wall
with a line parallel to Po-Or straight line passing
through Eb point in the medial plane and VAL
– vertical airway length, measured from PNS to
Eb points. Interrelations between independent and
dependent variables were evaluated with the use
of Spearman’s rank correlation coefficient (R).
Independent variables were tested in backward
stepwise regression models. Calculations
comprised regression coefficients (B*) and the
directional parameters of regression equation
(B) along with the standard error, estimation
standard error and determination coefficient (R2).
The parameters were used to draw regression
equations, which would then enable estimation
of actual values of dependent parameters. The
statistical analysis was performed with the use of
Statistica 10 software package (StatSoft, USA)
while the statistical significance level accepted for
all the tests performed was p ≤ 0.05.

Results

The statistical analysis pointed to significant
relations between the given dependent and
independent variables. Table 2 presents the
http://www.jstoma.com

równań regresji, w oparciu na których możliwe
było oszacowanie rzeczywistych wartości zmiennych zależnych. Do obliczeń statystycznych wykorzystano pakiet Statistica 10 (StatSoft, USA),
jako poziom istotności statystycznej wszystkich
testów przyjęto wartość p ≤ 0,05.

Wyniki

Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy statystycznej widoczne jest występowanie istotnych statystycznie zależności pomiędzy określonymi zmiennymi zależnymi a niezależnymi. W tabeli 2 przedstawiono uzyskane istotne statystycznie wyniki, dla których współczynnik dopasowania
modeli regresji wielorakiej przekraczał 60%.

Dyskusja

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono istnienie statystycznie istotnych zależności
występujących pomiędzy zmiennymi gardłowymi
a zmiennymi kostnymi twarzoczaszki i odcinka
szyjnego kręgosłupa. Jednakże istnienie powyższych korelacji w piśmiennictwie nie zostało jednoznacznie rozstrzygnięte.36-38
Wzajemne istotne statystycznie relacje zmiennej McN-McN1 z wiekiem zarówno szkieletowym, jak i chronologicznym osób badanych
można wytłumaczyć wpływem wymiaru gru-
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obtained statistical results where the matching
rate for multiple regression models exceeded 60%.

Disussion

The obtained results pointed to statistically
significant relations between the laryngeal variables
and the craniofacial and cervical vertebrae bone
variables. Nevertheless, the literature brings no
explicit support of such correlations.36-38
Statistical interrelations of McN-McN1 variable
along with the skeletal and chronological age of
the evaluated individuals may be explained by the
effect of the soft palate thickness. The soft palate
thickness (SPalTh) growing with age was proved
by Johnston et al.39 They also observed significant
decrease of apw2-ppw2 variable with age.
The absence of statistical correlation between
McN-McN1 and S-N-A and A-N-B variables in this
study supports the results obtained by Alves et al.40
The authors evaluated individuals classified into
two groups depending on their ANB angle values.
They showed no statistical correlation between
ANB and SNA variables and PAS-UP variable.
Correlation between URT variables and the
position of the upper central incisors was shown
in this study in women with skeletal Class III and
found support in the available literature.41
Statistical interrelations between variables of
the cervical spine and those of URT were shown in
this study for the LPW variable. Such correlations
have been confirmed by the available literature.2,42
On the other hand, no statistically significant
relations between the V-LPW variable and SNA
angle were observed in Caucasian group aged 12
years, by Gu et al. 2 Their results correspond in part
to the present study which showed the absence of
relations between the LPW variable and S-N-A
angle in individuals with skeletal Class I and II.
The obtained results pointed to statistical
relation between the VAL variable and the skeletal
or chronological age. Ronen et al.7 demonstrated
that gender and age were two major factors
affecting UAL scores, which may be indirectly
compared to VAL used in the present study. The
authors investigated healthy children, divided into
two age-dependent groups with the use of CTscanning.
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bości podniebienia miękkiego. Zwiększanie się
wraz z wiekiem grubości podniebienia miękkiego
SPalTh zostało wykazane przez Johnston i wsp.39
Stwierdzili oni również, iż zmienna apw2-ppw2
maleje istotnie z wiekiem.
Brak istotnych korelacji zmiennej McN-McN1
ze zmiennymi S-N-A i A-N-B w prezentowanym
tu badaniu, potwierdza wyniki uzyskane przez
Alves i wsp.40 Autorzy badali osoby podzielone
ze względu na wartość kąta ANB na dwie grupy.
Wykazali brak istotnej statystycznie korelacji pomiędzy dwoma zmiennymi: ANB i SNA a zmienną PAS-UP.
Istnienie korelacji pomiędzy zmiennymi GDO
a położeniem górnych centralnych siekaczy możemy odnaleźć zarówno w wynikach uzyskanych
w tym badaniu u kobiet z III klasą szkieletową, jak
również w istniejącym piśmiennictwie.41
Istotne wzajemne związki pomiędzy zmiennymi szyjnego odcinka kręgosłupa oraz zmiennymi GDO wykazano w tym badaniu dla zmiennej LPW. Występowanie tych korelacji znajduje swoje potwierdzenie w piśmiennictwie.2,42
Natomiast brak istotnych związków między
zmienną V-LPW a kątem SNA w grupie populacji kaukaskiej w wieku 12 lat stwierdzili Gu
i wsp.2 Wyniki te częściowo pokrywają się z opisywanym tu badaniem, w którym wykazano brak
związków zmiennej LPW z kątem S-N-A u osób
z I i II klasą szkieletową.
Uzyskane w tym badaniu wyniki, wykazały
istnienie istotnej zależności pomiędzy zmienną
VAL a wiekiem szkieletowym lub chronologicznym. Ronen i wsp.7 uważają, iż płeć i wiek są
dwoma najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wartość UAL, którą możemy pośrednio
przyrównać do użytej w tym badaniu zmiennej
VAL. Autorzy przeprowadzili badanie na zdrowych dzieciach, podzielonych na dwie grupy
w zależności od wieku, z wykorzystaniem tomografii komputerowej.
Istnienie istotnej korelacji między zmienną
VAL a wiekiem u mężczyzn z I i II klasą szkieletową potwierdzają pośrednio wyniki uzyskane
przez Shigeta i wsp.6 Autorzy przedstawili występowanie istotnych wzajemnych relacji pomiędzy zmienną TOL, mierzoną od punktu PNS do
http://www.jstoma.com
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Statistical correlation between VAL and the age
of men with skeletal Class I and II was indirectly
supported by results obtained by Shigeta et al.6 The
authors demonstrated significant interrelations
between the TOL variable, measured from PNS
point to the peak of the epiglottis, and age in the
evaluated male group.6
Correlations were demonstrated between
morphology of the upper face and dimensions
of the oropharynx and laryngopharynx and the
cervical spine. The size of such relations is
determined by gender, age and skeletal class.
Results obtained during this study demonstrate
the strongest correlations of dependent variable
values with those of independent variables in the
group of females with skeletal Class III. Recognition
of such relations may prove helpful in the design
and accomplishment of orthodontic therapies in
skeletal face defects and in orthognathic surgery,
also beneficial for stertorous patients and those
with obtrusive sleep apnea.

Conclusions

The results obtained allow for the following
conclusions:
1. Females with skeletal Class III show statistical
correlation between a.p.max-PNS, S-N-A and
IncS-A, and URT variables.
2. Men with skeletal Class I show significant
interrelations of NSL-NL with URT. In men
with skeletal Class III, the A-N-B relation is
significantly strongly related to URT.
3. In patients undergoing orthognathic maxillary
surgeries, design management preserving
position of the maxilla and the incisors should
be considered. Also in males with the skeletal
Class III the treatment plan could introduce the
preservation procedures.
4. Treatment of patients with skeletal Class
II and III should take into consideration the
non-extraction management of the maxillary
dentition.
5. In men showing high maxillary teeth crowding
index, treatment should not alter the upper
facial height, comprising also a relevant stable
preservation therapy.
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szczytu nagłośni, a wiekiem w grupie badanych
mężczyzn.6
Wykazano występowanie zależności pomiędzy
morfologią górnego piętra twarzy a wymiarami
części ustnej i krtaniowej gardła oraz odcinkiem
szyjnym kręgosłupa. Wielkość tych zależności jest
determinowana płcią, wiekiem i klasą szkieletową.
Na podstawie wyników uzyskanych w tym
badaniu widoczne jest, że najsilniejsze korelacje wartości zmiennych zależnych, z wartościami zmiennych niezależnych występują w grupie
kobiet z  III klasą szkieletową. Znajomość tych
zależności może być pomocna w planowaniu
i przeprowadzeniu leczenia ortodontycznego wad
szkieletowych twarzy i chirurgii ortognatycznej
oraz może mieć korzystny wpływ w postępowaniu z chorymi chrapiącymi i z obturacyjnym bezdechem sennym.

Wnioski

Uzyskane wyniki badań pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków:
1. U kobiet z III klasą szkieletową istnieją istotne korelacje między a.p.max-PNS, S-N-A oraz
IncS-A a zmiennymi GDO.
2. U mężczyzn z I klasą szkieletową występują
istotne wzajemne zależności NSL-NL z GDO.
U mężczyzn z III klasą szkieletową relacja
A-N-B ma istotne, wysokie związki zależne
z GDO.
3. U osób poddawanych operacji ortognatycznej
na szczęce należałoby rozważyć możliwość
zaplanowania leczenia utrzymującego pozycję
szczęki oraz siekaczy. Również u mężczyzn
z III klasą szkieletową w planie leczenia należałoby rozważyć wprowadzenie leczenia utrzymującego.
4. Planując leczenie osób z II i III klasą szkieletową należałoby rozważyć nieekstrakcyjną terapię w uzębieniu szczęki.
5. U mężczyzn z wysokim wskaźnikiem stłoczenia w uzębieniu szczęki, należałoby zaplanować leczenie w sposób niezmieniający wysokości górnego piętra twarzy oraz uwzględniający
odpowiednie stabilne leczenie utrzymujące.
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